
UltraBoard 955
Numeric

Los numeriek toetsenbord

Het UltraBoard 955 Numeriek is zeer geschikt als u
regelmatig gegevens moet invoeren en veelvuldig werkt

met spreadsheets en financiële programma's.

Dit losse numerieke gedeelte past qua design bij het UltraBoard 950
toetsenbord.

Een compact toetsenbord mist het numerieke gedeelte. Hierdoor kan de muis
dichterbij het toetsenbord worden geplaatst. Uit onderzoek blijkt dat 90% van
de gebruikers het numerieke deel niet of slechts zelden gebruikt.

Met een compact toetsenbord werk je comfortabeler, omdat het de reikafstand
naar de muis verlaagt (Cook C, et al., 1998). Het verlaagt hierdoor de belasting
van de onderarmen en de schouder.

Donkere letters op een heldere achtergrond vergemakkelijken het lezen (ISO
9241), en dragen bij aan een hogere productiviteit (Snyder, 1990).

Zeer geschikt voor intensieve data-invoer

Wanneer u regelmatig gebruik maakt van het numerieke gedeelte van uw

toetsenbord raden wij u aan om te werken met een los Numeriek Toetsenbord

in combinatie met een compact toetsenbord. Een los numeriek toetsenbord

verbetert de houding, omdat er met zowel het compact toetsenbord als met de

ergonomische muis 'in-line' (binnen de schouderlijn) gewerkt kan worden. Een

los numeriek toetsenbord is ideaal als u regelmatig gegevens moet invoeren in

de computer en bijvoorbeeld werkt met spreadsheets en financiële

programma's. Dankzij het compacte ontwerp kunt u het numerieke

toetsenbord gemakkelijk meenemen.

Work Smart - Feel Good

https://www.bakkerelkhuizen.nl/ergonomische-toetsenborden/ultraboard-955-numeric/


Voordelen UltraBoard 955

Geschikt
Het UltraBoard 955 is ideaal voor werknemers
die te maken hebben met intensieve data-
invoer. Dit losse numerieke gedeelte past qua
design bij het UltraBoard 950 toetsenbord.

Multifunctioneel
Dit losse numerieke gedeelte past qua design
bij het UltraBoard 950 toetsenbord. Daarnaast
kan het zowel links als rechtshandig gebruikt
worden.

Toetsaanslag
De toetsen van het UltraBoard 955 kennen een
lichte toetsaanslag. Dit komt door het
toepassen van een schaarmechanisme in plaats
van een traditioneel membraan. Hierdoor krijgt
u een zeer fijne tactiele feedback.

Concave toetsen
Het oppervlak van de toetsen is zo gemaakt dat
uw vingers automatisch naar het midden van de
toets geleid worden, wat het typen bevordert.

Lichte toetskleur
De donkere letters op de lichte achtergrond
van het toetsenbord vergemakkelijken het
lezen en zorgen daarnaast voor een hogere
productiviteit.

Toetsgeluid
Minder toetsgeluid gedurende typen en dus
een betere absorptie van geluid. Fijn voor u,
maar ook voor uw collega's.

Kenniscentrum

Uit onderzoek van Microsoft blijkt dat een actieve
computergebruiker dagelijks met zijn vingers tot 32 km
aflegt. Dat maakt het toetsenbord een belangrijk
onderdeel van de computer. De keuze van het
toetsenbord is daarom erg belangrijk.

Een compact toetsenbord zorgt ervoor dat gebruiker
een goede ergonomische houding aanneemt. Doordat

het toetsen....

Specificaties

Breedte 87 mm

Hoogte 19 mm

Diepte 147 mm

Gewicht 134 gr

Artikelnummer: BNEU955NUM
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https://www.bakkerelkhuizen.nl/kenniscentrum/uitgelicht-compact-toetsenbord/

